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ક: વિજ્ઞાન પ્રદર્શન
❖ વિજ્ઞાન મોડલપ્રોજેક્ટ પ્રદર્શન માટેનો મદુ્દો સરકારી મખુ્ય કાયશક્રમમાાં વિજ્ઞાન અને તકનીકની ભવૂમકા

રાખિામાાં આિેલ છે
❖ પ્રદર્શની માટે દરેક ર્ાળા મહત્તમ ૨ મોડલ પ્રસ્તતુ કરી ર્કે છે અંવતમ પસાંદગી મોડલેની ગણુિત્તા તેમજ

વિષયિસ્તુ પ્રત્યેના સમન્િય પર આધારરત હર્ે નેર્નલ સાયન્સ ડ ે(NSD) સવમવતનો વનણશય અંવતમ રહરેે્
❖ ર્ાળા તરફથી મોડલપ્રોજેક્ટની વિગત IPR NSD સવિવિને પહોંચાડિાની અંવિિ િારીખ ૧૫ -ડડસેમ્બર-૨૦૧૭ છે.  
❖ એપ્લલકેર્ન મોકલતી િખતે મોડલે માટેની સાંબાંવધત જરૂરરયાતો જેમ કે ઇલેક્ટ્ક્િક પાિરપાિર પોઇન્ટ પાણી

ખલુ્લી જગ્યા ડાકશ રૂમ મોડલની અંદાજીત સાઈઝ િગેરેની વિગતોનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ ફોમશમાાં કરવુ જરૂરી છે.  
❖ ર્ાળા દ્વારા પ્રસ્તતુ મોડલ IPR NSD પર અગાઉના િષે દર્ાશિિામાાં આિેલ હોિા જોઈએ નરહ જો કોઈપણ

ર્ાળાગ્રપુ  NSD ૨૦૧૭માાં રજુ કરેલપ્રદવર્િત કરિામાાં આિલે મોડલેને રજુ કરિા ઇચ્છતા હોય તો એિા
સાંજોગોમાાં ર્ાળા દ્વારા મોડલેમાાં કરેલ ફેરફાર ઉમેરાયેલ નિીનતા વિષે સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરિો જરૂરી છે નોંધ અરજી
એપ્લલકેર્ન ફોમશમાાં લાગુ પડતી મોડલે સાંબાંવધત સ્સ્થવતનો ઉલ્લેખ કરિો

❖ શ્રેષ્ઠ મોડલેોના ઇનામ પ્રમાણપત્રો અન ેparticipation પ્રમાણપત્રો સાયન્સ ડે ઉજિણીને અંતે આપિામાાં આિર્ે
કાયશરત (working) મોડલે માટે ત્રણ ઇનામ અને સ્થળૂ (non-working) મોડલે માટે ૨ ઇનામની જોગિાઈ છે

❖ પ્રદર્શન માટે પસાંદ કરાયેલ મોડલે માટે નીચે જણાિેલ સિલતો પરૂી પાડિામાાં આિર્ે
● NSD સવમવત દ્વારા ધારા ધોરણો મજુબ અમદાિાદગાાંધીનગર સધુીનુાં રટરકટ ભાડુાં અને રહિેાની

વ્યિસ્થા. 
● બહારગામથી આિનાર વિદ્યાથીઓ અને વર્ક્ષકોને ૧૯ જાન્યઆુરીના રોજ અમદાિાદથી IPR આિિા

માટે મોડલે લાિિા માટે ર્ટલ બસ સેિાની વ્યિસ્થા રહરેે્. આ બસ આરટીઓ સકશલ બીઆરટીએસ બસ સ્ટોપ
અમદાિાદથી IPR િચ્ચે કાયશરત રહરેે્ છેલ્લી બસ આરટીઓ સકશલથી સાાંજે ૫:૦૦ ની રહરેે્  IPR ૧૯
જાન્યઆુરીના રદિસ ેસાાંજે ૫:૦૦ પછી કોઈપણ પરરિહનની સિલત આપી ર્કર્ે નરહ અને જે તે ર્ાળાએ પોતાની
રીતે IPR ખાતે  સાાંજે ૬:૦૦ િાગ્યા સધુીમાાં પહોંચિા વિનાંતી નોંધનીય છે કે ૬:૦૦ િાગ્યા પછી IPR િાાં પ્રિેર્
ર્ક્ય નથી

● મોડલ સાથે આિલે વિદ્યાથીઓવર્ક્ષકો માટે સાયન્સ ડે દરવમયાન વિનામલૂ્યે ચા નાસ્તો અને બપોરના
ભોજનની વ્યિસ્થા (મોડલે દીઠ મહત્તમ ૨ વિદ્યાથીઓ અને ર્ાળા દીઠ ૨ વર્ક્ષકો) કરિામાાં આિલે છે

 

ખ: વિજ્ઞાન ક્વિઝ:
 

❖ સ્ક્િઝ સ્પધાશ માટે સામાન્ય વિજ્ઞાન ધોરણ ૮ થી ૧૦ ના અભ્યાસક્રમ માાંથી આિરી લેિામાાં આિર્.ે 
❖  ર્ાળા દીઠ માત્ર એક ટીમ એટલે કે ૨ વિદ્યાથીઓ ભાગ લઇ ર્કે છે.  
❖ સ્ક્િઝમાાં ભાગ લેનાર ર્ાળાઓની સાંખ્યા િધારે હોિાના સાંજોગોમાાં સ્ક્રીવનિંગ ટેસ્ટ દ્વારા કિીઝના ફાઇનલ રાઉન્ડ

માટેની ટીમોની પસાંદગી કરિામાાં આિર્ે નોંધનીય છે કે સાંખ્યાને અનસુાંધાને સ્ક્રીવનિંગ ટેસ્ટ તરીકે લેખખત પરીક્ષા 
પણ હોઈ ર્કે છે. 
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❖ તમામ પ્રરક્રયામાાં પ્રશ્નો અંગ્રેજીરહન્દીગજુરાતીમાાં એમ ત્રણેય ભાષામાાં આપિામાાંપ્રદવર્િત કરિામાાં આિર્ે અને
જિાબ કોઇ પણ ભાષામાાં આપી ર્કારે્. 

❖ સ્ક્િઝ માટે સ્ક્િઝમાસ્ટર દ્વારા લેિાયેલ વનણશય આખરી અને સિેને બાંધનકતાશ રહરેે્
❖ સ્ક્િઝમાાં ભાગ લેિા માટે ઇચ્છતી ર્ાળાઓં તરફથી ટીમની નોંધણી IPR NSD સવિવિને પહોંચાડિાની અંવિિ

િારીખ ૧૫-ડડસેમ્બર-૨૦૧૭ છે નોંધણી  scienceday@ipr.res.in  પર ઈમેલ દ્વારા અથિા નીચે આપેલ સરનામાાં 
પર ટપાલપત્ર દ્વારા પણ મારહતી મોકલી ર્કારે્

❖ બહારગામની ર્ાળાના વિદ્યાથીઓ માટે મસુાફરી ભથથુાં રટરકટ ભાડુાં અને રહિેાની વ્યિસ્થા નીચે ઉલ્લેખ કયાશ
મજુબ ધારા ધોરણો મજુબ આપિામાાં આિર્ે

 

ગ: િવતતૃ્િ સ્પધાશ:
 

❖ િક્તતૃ્િ સ્પધાશ માટેનો વિષય “Make In India” (આિો ભારત માાં વનમાશણ કરીયે ) રાખિામાાં આિેલ છે
❖ િક્તતૃ્િ સ્પધાશ ૩ અલગ-અલગ ભાષાઓ જેમ કે અંગ્રેજી રહન્દી અને ગજુરાતીમાાં રાખિામા આિેલ છે ભાગ

લેનાર દરેક પ્રવિયોગીને ૩ વિવનટ આપિાિાાં આિરે્. 
❖ દરેક ર્ાળામાાંથી ભાષા દીઠ માત્ર એક વિદ્યાથી ભાગ લઇ ર્કે છે (એટલે કે મહત્તમ ત્રણ વિદ્યાથીઓ)

❖ િવતતૃ્િ સ્પધાશિાાં ભાગ લેિા ઇચ્છિી ર્ાળાઓ વિદ્યાથીના નાિની નોંધણી IPR NSD સવિવિને પહોંચાડિાની
અંવિિ િારીખ ૧૫-ડડસેમ્બર-૨૦૧૭ છે નોંધણી scienceday@ipr.res.in પર ઈમેલ દ્વારા અથિા નીચે આપેલ
સરનામાાં પર ટપાલપત્ર દ્વારા પણ મારહતી મોકલી ર્કાર્ે

❖ પ્રવતયોગીઓની સાંખ્યાને અનસુાંધાને ક્ટ્સ્ક્રવનિંગ પરરક્ષણ દ્વારા ૧૫ સ્પધશકો ભાષા દીઠ ૫ સ્પધશકો ની પસાંદગી
કરિામાાં આિી ર્કે અને પસાંદગી પામેલ વિજેતાઓ િચ્ચે અંવતમ રાઉન્ડ રાખિામા આિર્ે

❖ દરેક ભાષા માટે અલગ અલગ વિજેતાઓને ઇનામ આપિામાાં આિર્ે અને અંવતમ રાઉન્ડના બધા સ્પધશકો ને
participation પ્રમાણપ્રત્ર પણ આપિામાાં આિર્ે

❖ બહારગામની ર્ાળાના વિદ્યાથીઓ માટે મસુાફરી ભથથુાં રટરકટ ભાડુાં અને રહિેાની વ્યિસ્થા નીચે ઉલ્લેખ કયાશ
મજુબ ધારા ધોરણો મજુબ આપિામાાં આિર્ે

 

ઘ: લઘ-ુનાટય (SKIT) સ્પધાશ: 
 

❖ લઘુ નાટય માટેની થીમ “Swachh Bharat- The vision  and mission for a ‘Clean India’” (સ્િચ્છ ભારિ િાટેની
દ્રષ્ટટ અને લક્ષ્ય) રાખિામાાં આિેલ છે

❖ ક્ટ્સ્ક્રલટ મળૂભતૂ ઓરરજજનલ હોિી જરૂરી છે અને રજુ કરિા િાટે ૮ વિવનટનો સિય ફાળિિામાાં આિર્ે
❖ ભાગલેનાર પ્રવતયોગી ટીમ સ્કીટલઘનુાટ્ક રજુ કરિા માટે રહન્દી અંગ્રેજી કે ગજુરાતી એમ કોઈ પણ ભાષાનો

ઉપયોગ કરી ર્કે છે એક ર્ાળા દ્વારા એક લઘુ નાટય રજુ કરી ર્કારે્
❖ પસાંદગી પામેલ ૫ ટીમ ૨૧-જાન્યઆુરીના રોજ ઇનામ વિતરણ સમારોહ પહલેા ફરીથી તમામ પ્રેક્ષકો સામે

સ્કીટલઘનુારટકાની રજુઆત કરર્ે
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❖ વર્ક્ષકો અને વિદ્યાથીઓ લઘનુારટકા માાં ભાગ લઈ ર્કે છે. પરાંત ુઆ કાયશક્રમ વિદ્યાથીઓ નો હોઈ, વિદ્યાથી તરફ થી 
ભાગીદારી ની અપેક્ષા િધારે રાખિામાાં આિ ેછે. જો જરૂરત હોય તોજ વર્ક્ષકો એ ભાગ લિેો, તેિો આગ્રહ 
રાખિામાાં આિે છે. લઘનુારટકા ના સહભાગીઓને નીચેના ઉલ્લેખખત ધોરણો પર આધારરત ભથથાાં અથિા આિાસ 
આપિામાાં આિરે્. 

❖ લઘુ નાટયિાાં ભાગ લેિા િાટે ઈચ્ુક ર્ાળા ર્ીર્શક અને ટ ાંકુાં વિિરણ સાથે નોંધણી  IPR NSD સવિવિને
પહોંચાડિાની અંવિિ િારીખ ૧૫ ડડસેમ્બર ૨૦૧૭ છે

❖ બહારગામની ર્ાળાના વિદ્યાથીઓ વર્ક્ષકો માટે મસુાફરી ભથથુાં રટરકટ ભાડુાં અને રહિેાની વ્યિસ્થા નીચે ઉલ્લખે
કયાશ મજુબ ધારા ધોરણો મજુબ આપિામાાં આિર્ે

 

ચ: વનબાંધ લેખન સ્પધાશ: 
 

❖ વનબાંધ લેખન સ્પધાશ માટેનો વિષય ભારિિાાં બનાિટ િાટે પરાંપરાગિ જ્ઞાન અને કૌર્લ્યની ભ  વિકા  (“Role of 
Traditional knowledge and skill in Make in India”)રાખિામાાં આિલે છે

❖ વનબાંધ લેખન સ્પધાશમાાં ધોરણ ૧૨ સધુીના વિદ્યાથીઓ ભાગ લઇ ર્કે છે   
❖ વનબાંધ લેખન સ્પધાશ માટે વનબાંધ ૩ ભાષાઓ રહન્દી અંગ્રેજી કે ગજુરાતીમાાંથી કોઈ પણ ભાષામા મોકલી ર્કારે્

સ્પધાશ ત્રણેય ભાષામા અલગ અલગ રહરેે્ વનબાંધ ની લાંબાઈ ૫૦૦ ર્બ્દોથી િધુ ના હોિી જોઈએ અનેવનબાંધ
હસ્તખલખખત હોિો જોઈએ

❖ દરેક ર્ાળામાાંથી ભાષા દીઠ માત્ર એક વિદ્યાથી ભાગ લઇ ર્કે છે (એટલે કે મહત્તમ ત્રણ વનબાંધ).  
❖ વનબાંધ સ્પધાશિાાં ભાગ લેિા  IPR NSD સવિવિને વનબાંધ પહોંચાડિાની અંવિિ િારીખ ૨૯-ડડસેમ્બર-૨૦૧૭ છે. 
❖ વનબાંધ ઇમઇેલ દ્વારા “scienceday@ipr.res.in ” પર મોકલિાના રહરેે્ અથિા ટપાલદ્વારા COORDINATOR, NSD 

સવમવતને આપેલ સરનામાાં પર મોકલી ર્કારે્ ઇમઇેલથી વનબાંધ મોકલતી િખતે વિષય  “NSD ૨૦૧૮- Essay 
(language) (school name in short)” રાખિો. languageની જગ્યાએ જે ભાષામાાં વનબાંધ હોય એનુાં નામ અને
school name in short ની જગ્યાએ ર્ાળાનુાં નામ લખવુાં ટપાલ દ્વારા વનબાંધ મોકલતી િખતે કિર પર 
“NSD૨૦૧૮ –essay competition” લખવુાં જરૂરી છે   

❖ આ   સ્પધાશ ઑફલાઇન સ્પધાશ છે આથી ભાગ લેનાર કોઈપણ પ્રવતસ્પધીઓને કોઈ ભથથુાં કે બીજા કોઈ પણ 
પ્રકારની સિલત આપિા માટે IPR બાધ્ય નથી વિજેતાઓના નામ ૧૨ જાન્યઆુરી-૨૦૧૮ ના રોજ
http://www.ipr.res.in/documents/nsd.html િેબ સાઈટ પર જાહરે કરિામાાં આિર્.ે 

 

છ: પોસ્ટર પેઈન્ટીંગ સ્પધાશ: 
 

❖ પોસ્ટર પેઈન્ટીંગ સ્પધાશ માટેની થીમ સ્િસ્થ ભારિ રાખિામાાં આિલે છે
❖ પોસ્ટર પેઇક્ટ્ન્ટિંગ સ્પધાશમાાં માત્ર વિદ્યાથીઓ ભાગ લઇ ર્કે છે
❖ પોસ્ટર માત્ર હાથથી દોરેલા હોિા જોઈએ અને પોસ્ટરની સાઈઝ િધિુાાં િધ ુ A૩ (૪૨૦ × ૨૯૭ મીમી) હોિી

જોઈએ
❖ પોસ્ટર અંગ્રેજી રહન્દી કે ગજુરાતી એમાાંથી કોઈ પણ ભાષામાાં બનાિી ર્કાય છે
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❖ પ્રવત ર્ાળા દીઠ પ્રવત ભાષા દીઠ ફક્ત એક પ્રિેર્ એટલે કે એક પોસ્ટર સ્િીકારિામાાં આિર્ે એટલે કે ર્ાળા દીઠ
મહત્તમ ૩ પોસ્ટર). 

❖ પોસ્ટર સ્પધાશિાાં ભાગ લેિા, IPR NSD સવિવિને પોસ્ટર પહોંચાડિાની અંવિિ િારીખ ૨૯-ડડસેમ્બર-૨૦૧૭  છે
❖ પોસ્ટર ટપાલ દ્વારા COORDINATOR, NSD સવમવતને વનમ્નખલખખત સરનામાાં પર મોકલિાના રહરેે્ અને કિર પર 

“NSD૨૦૧૮– poster  competition” લખવુાં જરૂરી છે.  
❖ આ  સ્પધાશ ઑફલાઇન સ્પધાશ છે આથી ભાગ લેનાર કોઈપણ પ્રવતસ્પધીઓને કોઈ ભથથુાં કે બીજા કોઈ પણ  સિલત 

આ પિા માટે IPR બાધ્ય નથી વિજેિાઓના નાિ ૧૨ જાન્યઆુરી-૨૦૧૮ ના રોજ 
http://www.ipr.res.in/documents/nsd.html િેબ સાઈટ પર જાહરે કરિામાાં આિર્.ે 

 

જ: વર્ક્ષકોના રૈ્ક્ષણણક નમ  ના /િોડલ:
 

વર્ક્ષકો દ્વારા પ્રસ્તવુિ િૈકલ્લ્પક નમ  ના નિીન િોડલેો અને સાધનો િારફિે વિજ્ઞાન અધ્યાપન

❖ વર્ક્ષકો દ્વારા સરક્રય િૈકપ્લ્પક નમનૂા (innovative working models) મારફતે વિજ્ઞાન અધ્યાપન 

❖ એક ર્ાળા દીઠ માત્ર એક પ્રિેર્ મોડલ માંજૂરી આપિામાાં આિે છે નમનૂા મોડલ અસલ હોવુાં જોઈએ અથિા તેમાાં
ઓળખી ર્કાય તેિી નિીનતા ફેરફાર સાંસ્થાવપત થિી જોઈએ

❖ નમનૂા મોડલેની સાંખક્ષલત સમજૂતી ર્ીષશક અને ખચત્ર સાથે ૧૫ ડડસેમ્બર ૨૦૧૭ પહલેાાં ઇ મેઇલ
(scienceday@ipr.res.in) દ્વારા IPR મોકલિી

❖ તમામ ર્ાળાઓ િચ્ચે છ મોડલ પસાંદ કરિામાાં આિર્ે પસાંદગી પામેલા મોડલને ૨૯-ડડસેમ્બર-૨૦૧૭  સધુી માાં
જાણ કરિામાાં આિર્ે પ્રવતવનવધત્િ વર્ક્ષક િગશ ખાંડના િાતાિરણમાાં વમવનટ માટે કામ પ્રસ્તતુ કરર્ે

❖ વિજ્ઞાનની કોઈપણ ર્ાખામાાં કોઇ ચોક્કસ વિષય પર નમનૂો મોડલ હોઈ ર્કે છે આ કાયશક્રમનો મખુ્ય ઉદે્દર્
વર્ક્ષકો દ્વારા નિીન ર્ૈક્ષખણક સાધનોનો ઉપયોગ કરીને વિદ્યાથીઓને અસરકારક રીતે વર્ક્ષણ આપિાનો છે
કોઈ પણ વિષય કેટલી અસરકારક અને રસપ્રદ ર્ીખિિામાાં આિે છે અને વિદ્યાથીઓ કેટલુાં ઊંડે અને સરળતાથી
તેને સમજી ર્કે છે એ આ કાયશક્રમ પર થી જોઈ ર્કારે્ ત્રણ શ્રેષ્ઠ પ્રસ્તવુતઓ માટે ઇનામ એનાયત કરિામાાં
આિર્ે વર્ક્ષકોએ મોડલ સહાયક િસ્તનુા િણશનનુાં મહત્તમ એક પાના નુાં લખાણ મોકલિાનુાં રહરેે્

❖ મખુ્ય રેખામાાં વિષય સ્પષ્ટ લખિો જરૂરી છે

ટ: IPR ઓપન હાઉસ: 
 

❖ સાંસ્થા ૨૦ અને ૨૧ જાન્યઆુરી, ૨૦૧૮ ના રોજ િિાિ ભારિીય નાગડરકો િાટે ખલુ્લુ રહરેે્.  
❖ IPR કેમ્પસમાાં પ્રિેર્ સાયન્સ ડે ઉજિણીની મલુાકાત અને IPRની પ્રયોગર્ાળાની મલુાકાત માટે મલુાકાિીઓએ

સરકાર િાન્ય કોઈ પણ ફોટો આઈડી પ્ર  ફ સાથે લાિવુાં ફરજીયાિ છે અથિા ર્ાળા દ્વારા અપાયેલ આઈડી
વિદ્યાથીઓ માટે લાગુ સાથે લાિવુાં જરૂરી છે

❖ અમદાિાદ અને ગાાંધીનગર થી IPR પહોંચિા માટે િફિ ર્ટલ બસ વ્યિસ્થા નીચે મજુબ રહરેે્
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● આરટીઓ સકશલ (બીઆરટીએસ બસ સ્ટોપ નજીક), અમદાિાદ થી સિારે ૯:૦૦ િાગ્યાથી દરેક
કલાકે

● પવથકાશ્રમ (Pathikashram, એસટી બસ સ્ટેન્ડ), ગાાંધીનગર થી સિારે ૧૦:૦૦ િાગ્યાથી દર બે
કલાકે, 

● IPR થી અમદાિાદ ગાાંધીનગર માટે છેલ્લી બસ સાાંજે ૪:૦૦ િાગ્યે   
❖ ર્ાળાઓને તેમની મલુાકાત NSD સવમવતના સાંયોજકને જાણ કરિા માટે વિનાંતી કરિામાાં આિે છે. આ   મારહતીની

જાણ તમારી મલુાકાત િધુ સવુિધાદાયક બનાિિા માટે NSD આયોજક સવમવતને મદદરૂપ થઇ ર્કે છે અને

ર્ાળાને થતી અસવુિધા ટાળિા માટે મદદરૂપ થઇ ર્કે છે નોંધ પિૂશ નોંધણી િગર પણ મલુાકાત માટે આિી

ર્કાય છે.  

❖ NSD વિરે્ની મારહતીની િેબસાઇટ http://www.ipr.res.in/documents/nsd.html પર સમયાાંતરે પ્રવસદ્ધ કરિામાાં
આિર્ે તમામ ર્ાળાઓપ્રવતભાગી વિદ્યાથીઓમલુાકાતીઓને નિીનતમ અને વિસ્તતૃ મારહતી માટે િેબસાઇટની
મલુાકાત લેિા વિનાંતી છે

 

િહત્િની જાણકારી: 
 

❖ IPR તરફથી ર્ાળા દીઠ િહત્તિ ૮ વિદ્યાથીઓ િેિજ ૨ વર્ક્ષકોને જ મસુાફરી ભથથુાં (રટરકટ ભાડુાં) અને રહિેાની
વ્યિસ્થા આપિામાાં આિર્ે કેટેગરી પ્રમાણે મહત્તમ વિદ્યાથીઓ અને વર્ક્ષકોની સાંખ્યા નીચે સચૂિેલ મજુબ રહરેે્

● મોડલે : ૨ વિદ્યાથી પ્રવત મોડલેપ્રોજેક્ટ
● િક્તતૃ્િ સ્પધાશ: ૧ વિદ્યાથી પ્રવત ભાષા
● સ્ક્િઝ : ૨ વિદ્યાથી
● સ્કીટ : ૪ વિદ્યાથી
● વર્ક્ષકો : ૨  

❖ મસુાફરી ભથથુાં (રટરકટ ભાડુાં) બહારગામના વિદ્યાથીઓવર્ક્ષકો (ગાાંધીનગરઅમદાિાદ ર્હરેની બહારના ર્ાળાઓ)

માટે આપિામાાં આિર્ે મસુાફરી ભથથુાં સ ાંબાંવધત પરુાિારટરકટની રજૂઆતના આધારે રાજ્ય સરકાર દ્વારા વનધાશરરત
દર (એસટી બસ ભાડુાં) મજુબ ચકૂિિામાાં આિર્ે અન્ય વિકલ્પ મારફતે મસુાફરી કરેલ ઉમેદિારોને યોગ્ય
પરુાિામાન્ય ખલખખત પ્રમાણના આધારે મસુાફરી ભાડુાં ચકુિિામાાં આિર્ે અને આ ચકુિણુાં કોઈ પણ સાંજોગોિાાં
િાન્ય વનધાશડરિ દર થી િધારે આપિાિાાં નહીં આિે નાણાકીય બાબતોમાાં IPR એકાઉન્ટ અવધકારીઓનો વનણશય
આખરી અને બાંધનકતાશ રહરેે્. (નોંધ ઇચ્છનીય છે કે ST બસ વસિાય અન્ય વિકલ્પ દ્વારા મસુાફરી કરતા
અગાઉથી IPRને જાણ કરી માંજૂરી લેિી) 

❖ બહારગામના ર્ાળાના વિદ્યાથીઓવર્ક્ષકો માટે આિશ્યક સાધારણ ભૌવતક સવુિધાઓ િાળી રહિેાની વ્યિસ્થા
આપિામાાં આિર્ે રહિેાની સવુિધા મયાશરદત છે અને ર્ાળાઓને આ માટે નોંધણી કરાિિી જરૂરી છે નોંધણી માટે
વિદ્યાથીવિદ્યાથીની ના નામ વર્ક્ષકોની મારહતી સાંયોજક, NSD સવિવિને ૧૫ -ડડસેમ્બર-૨૦૧૭ સધુીિાાં જાણ
કરિા વિનાંતી છે  
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❖ ૧૯-જાન્યઆુરી-૨૦૧૮ ના રોજ બહારગામથી આિનાર વિદ્યાથીઓવર્ક્ષકોને અમદાિાદથી IPR આિિા માટે IPR 
ર્ટલ બસ સેિાની વ્યિસ્થા રહરેે્  આ બસ આરટીઓ સકશલ (બીઆરટીએસ બસ સ્ટોપ પાસે ), અમદાિાદથી IPR 
કાયશરત રહરેે્ છેલ્લી બસ આરટીઓ સકશલથી ૫:૦૦ PM ની રહરેે્ આ સેિા મખુ્યત્િે મોડલેપ્રોજેક્ટના વિદ્યાથીઓ
માટે છે  IPR ૧૯_જાન્યઆુરીના રદિસ ેસાાંજે ૫:૦૦ પછી કોઈપણ પડરિહનની સિલિ આપી ર્કરે્ નહીં અને જે
િે ર્ાળાએ પોિાની રીિે IPR ખાિે પહોંચિાનુાં રહરેે્. સાાંજે ૬:૦૦ પછી IPR પહોંચેલા લોકો િાટે IPR કેમ્પસિાાં
પ્રિેર્ િથા એ ડદિસ િાટે રહિેાની વ્યિસ્થા આપી ર્કરે્ નડહ

❖ કિીઝ િક્તતૃ્િ સ્પધાશ લઘુ નાટય (SKIT) અન ેનમનૂા(મોડલે)માાં ભાગ લેનાર તમામ પ્રવતસ્પધીઓ (લોકલ + 
બહારગામ) માટે IPR દ્વારા વિનામલૂ્યે ચા નાસ્તો અને બપોરના જમિાના ની વ્યિસ્થા કરિામાાં આિર્ે
અગાઉથી નોંધણી કરેલ મારહતી મજુબ ર્ાળા દીઠ િહત્તિ ૨ વર્ક્ષકો અને ૮ વિદ્યાથીઓ માટે જ આ વ્યિસ્થા માન્ય 

રહરેે્. ર્ાળા તરફથી આિેલ અન્ય વર્ક્ષકગણ, અખભભાિક કે વિદ્યાથીઓ સ્િખચ ેIPR કેન્ટીન નો ઉપયોગ કરી ર્કે છે.  
❖ IPR કેમ્પસ અન ેપ્રવતસ્પધીઓન ેફાળિિામાાં આિેલા આિાસ સ્થળ િચ્ચ ેપરરિહન માત્ર સિારે અન ેસાાંજે જ પરૂી 

પાડિામાાં આિર્.ે  

❖ સાંબાંવધત સ્પધાશઓ પછી વિજેતાઓના નામની જાહરેાત કરિામાાં આિર્,ે અન ેઇનામ તેમજ પ્રમાણપત્ર વિતરણ  ૨૧-

જાન્યઆુરી-૨૦૧૮ ના રોજ સમાપન સમારોહ દરવમયાન કરિામાાં આિર્.ે ઇનામ વિતરણ સમારોહ દ્વારા ગેરહાજર 

રહલે વિદ્યાથી કે ર્ાળાએ પ્રમાણપત્ર/ઇનામ પોતાની વ્યિસ્થાએ IPRથી મેળિી લેિા. IPR પ્રમાણપત્ર કે ઇનામ જે તે 

ર્ાળાન ેપહોંચતા કરિા માટે બાધ્ય નથી.  
❖ મહત્િની અંવતમ તારીખો: 

 પ્રોજેક્ટમોડલે નોંધણી માટે ૧૫ ડડસેમ્બર 

 કિીઝ માટેની નોંધણી માટે ૧૫ ડડસેમ્બર
 િક્તતૃ્િ સ્પધાશ માટે નોંધણી ૧૫ડડસેમ્બર 

 વનબાંધ પહોંચાડિા માટે-૨૯-ડડસેમ્બર 

 પોસ્ટર પહોંચાડિા માટે - ૨૯-ડડસેમ્બર 

 સ્કીટની નોંધણી માટે -૧૫ડડસેમ્બર  

 વનબાંધ/પોસ્ટરના પરરણામો -૧૨જાન્યઆુરી 

 
❖ NSD વિરે્ની મારહતી ની િેબસાઇટ http://www.ipr.res.in/documents/nsd.html પર સમયાાંતરે પ્રવસદ્ધ કરિામાાં

આિર્ે તમામ ર્ાળાઓપ્રવતભાગી વિદ્યાથીઓમલુાકાતીઓને નિીનતમ અને વિસ્તતૃ મારહતી માટે િેબસાઇટ ની
મલુાકાત લેિા વિનાંતી છે  

 

સાંદેર્ાવ્યિહાર િાટે સરનાિા: 
 

પોસ્ટર અને વનબાંધ મોકલિા માટે: 
સાંયોજક (coordinator),  
નેર્નલ સાયન્સ ડ ે૨૦૧૮ 
ઇપ્ન્સ્ટટયટૂ ફોર લલાઝ્મા રરસચશ,  
ભાટ, ઈક્ટ્ન્દરા ખિજ નજીક, ગાાંધીનગર ૩૮૨ ૪૨૮ 
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અન્ય કોઈ પણ પછૂપરછ/મારહતી માટે: 
ફોન:   ૦૭૯-૨૩૯૬૨૦૦૦, (૯:૩૦ થી ૧૭:૦૦, સોમિારથી શકુ્રિાર) 

ઇમેઇલ:   scienceday@ipr.res.in  
Mobile:  ૯૮૭૯૫૦૫૧૨૧ 
 

Website: www.ipr.res.in/documents/nsd.html   
 

 


